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Și dacă e să vorbim de ratare în acest 

context...ratarea ontologică, adică 

netransfigurarea noastră, e reala și 

chinuitoarea neîmplinire.  

 

 

De a deveni creativi la nivel 

ontologic...Pentru că cuvintele lui Dumnezeu 

devin propriul nostru mod de a fi.  

 

 

De fapt Parabola Semănătorului ne 

invită la a încolți cuvintele lui Dumnezeu în 

noi sau de a le personaliza.  

 

 

Însă cuvintele și gesturile sunt modul 

nostru de a ne comunica. Dacă renunțăm la 

ele renunțăm la dăruirea noastră spre alții.  

 

 

Când nu mai credem în cuvinte e semn 

că nu mai suntem oameni cu cuvinte depline. 

Că noi am devenit închiși pentru ele.  

 

 

Predicile nu sunt niciodată degeaba: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10/p

redica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-

2012/ …. Ele te schimbă și când tu lupți 

împotriva lor.  

 

 

About the wonders of repentance: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/06/s

ermon-on-sunday-the-20th-after-pentecost-

2012/ …  

 

 

Relația lui Dumnezeu cu oamenii e 

paradigma relațiilor pe care trebuie să le 

dezvoltăm: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/04/p
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redica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-

2012/ …  

 

Despre viața și martiriul Sfântului 

Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/03/p

redica-la-pomenirea-sfantului-sfintit-mucenic-

dionisie-areopagitul-3-octombrie-2012/ …  

 

 

Forgiveness and mercy: the inner 

realities of Orthodox life:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

9/28/sermon-on-the-19th-sunday-after-

pentecost-2012/ …  

 

 

Binefacerile interioare ale iertării și ale 

milostivirii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/27/p

redica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-

2012/ …  

 

 

God catches us in the net of His love of 

men: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/22/s

ermon-on-the-18th-sunday-after-pentecost-

2012/ …  

 

 

Despre minunarea de Dumnezeu. Sau 

despre cum ne prinde El în plasa iubirii Sale 

de oameni...  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

9/19/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-

2012/ …  

 

 

Predică la 7 ani de preoție: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/16/p

redica-la-7-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-
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septembrie-2012/ ….La mulți ani tuturor! 

Dumnezeu să ne întărească pe toți!  

 

 

Despre asceză și personalizare 

duhovnicească: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/15/p

redica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-

cruci-2012/ …  

 

 

Suntem din nou pe vechea locație TPA: 

http://www.teologiepentruazi.ro/ . Vă dorim 

numai bine!  

 

 

Crucificarea interioară și consecințele 

ei: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/12/p

redica-la-inaltarea-sfintei-cruci-14-

septembrie-2012/.  

 

Oboseala și durerea iubirii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

9/08/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-

sfintei-cruci-2012/.   

 

 

La nașterea Celei pline de har, a Maicii 

lui Dumnezeu: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

9/07/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-

septembrie-2012/.   

La mulți ani tuturor!  

 

 

Colocviul dogmatiștilor români, ed. a 4-

a
1
: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/06/al

                                           
1
 Care a avut loc la Constanța și la care am participat datorită 

invitației călduroase a Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea 

(http://niculceaadrian.ro/).  
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-iv-lea-colocviu-national-de-teologie-

dogmatica-ortodoxa-4-5-septembrie-2012/.  

 

 

Noua locație TPA:  

http://www.teologiepentruazi.ro/wordpr

ess/ . Un timp vom fi în deranj
2
...  

 

 

La mulți ani și multă bucurie 

dumnezeiască...în noul an bisericesc 2012-

2013! Noul an bisericesc ortodox începe la 1 

septembrie 2012.  

 

 

Predică la Duminica a 13-a după 

Rusalii [2012] http://j.mp/OBjias . Dorul de 

Împărăția lui Dumnezeu...la început de an 

bisericesc.  

 

 

Predică la tăierea capului Sfântului 

Ioan Botezătorul [29 august 2012] 

http://j.mp/On77w2 . Când a fost martirizat 

Botezătorul Domnului...  

 

 

Predică la Sfântul Mare Mucenic 

Fanurie [27 august 2012] 

http://j.mp/Nq0SLp . Ce se poate face între 12 

și 19 ani ca ortodocși...  

 

 

Sermon on the 12th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/P7Vp6b . The 

filling of His glory means the true 

renunciation...  

 

 

                                           
2
 Am revenit în scurt timp la httpul nostru, 

http://www.teologiepentruazi.ro/, grație lui Claudiu Bălan 

(http://www.ortodoxiatinerilor.ro/), și de aceea ștergem particula 

wordpress din cele 4 citări făcute în această perioadă.   
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Predică la Duminica a 12-a după 

Rusalii [2012] http://j.mp/P2KSPo . Despre 

umplerea de slava Lui și de virtuți 

dumnezeiești.  

 

 

Sermon on the 11th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/P7p5Sk . About 

the trial continues of consciousness.  

 

 

Predică la Duminica a 11-a după 

Rusalii [2012] http://j.mp/PrvvMF . Despre 

eroismul duhovnicesc al iertării și 

consecințele ei frumoase.  

 

 

Homily at the Dormition of Too Clean 

Mistress [August 15, 2012] 

http://j.mp/O6Ds7L . Into her dormition she 

did not abandon us...  

 

Despre adormirea Celei prea frumoase, 

a Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea.  

 

 

Predică la adormirea Prea Curatei 

Stăpâne [15 august 2012] 

http://j.mp/MLBY8Q.   

 

 

Homily at the 10th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/NeeCsl.   

 

 

O predică despre sursa poftei de viață și 

a împlinirii omului. Pentru că omul e viu și 

bucuros dacă e plin de har și împlinit în viața 

lui.  

 

Predică la Duminica a 10-a după 

Rusalii [2012] http://j.mp/NedLrE.  

 

6

http://t.co/TFoXVma9
http://t.co/UoufwpQs
http://t.co/negyFjSc
http://t.co/nW2OGRNn
http://j.mp/MLBY8Q. 
http://j.mp/NeeCsl.
http://t.co/7C9Jaetu


 

Praedicationes (vol. 2):  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

8/07/praedicationes-vol-2/ ….A 69-a carte 

TPA la nivel online
3
.  

 

 

Predică la pomenirea Sfintei 

Preacuvioasei noastre Maici Teodora de la 

Sihla [7 august 2012] http://j.mp/OFxo7E.    

 

 

Predică la pomenirea Sfântului Cuvios 

Ioan de la Neamț-Hozevitul [5 august 2012] 

http://j.mp/Nava0z. Al cărui trup arată 

transfigurarea.  

 

 

Predică la Schimbarea la față a 

Domnului [2012] http://j.mp/Ns6YnV.  

Vocația omului: îndumnezeirea.   

 

 

Predică la Duminica a 9-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/MlqE2Q .  

Despe stabilitatea din mijlocul 

instabilității.  

 

 

Predică despre post și transpirație [31 

iulie 2012] http://j.mp/Pjlizs . Despre post cu 

transpirație sau despre transpirația bună.  

 

 

Sermon on the 8th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/Ny8RoM . The 

greatness of communion.  

 

 

Predică la pomenirea Sfântului Mare 

Mucenic Pantelimon [27 iulie 2012] 

                                           
3
 Editată online pe data de 7 august 2012. Al doilea volum de 

predici.  
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http://j.mp/NLcpS3 . Viața și Pătimirile 

Sfântului Pantelimon.  

 

 

Predică la Duminica a 8-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/MK0mn9 . Despre măreția 

comuniunii Bisericii dar și a unui popor care 

se unește.  

 

 

Sermon on the 7th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/OOC9dd . About 

the fight with the vices.  

 

 

Țiganiada: tradiție și inovație: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19/ti

ganiada-traditie-si-inovatie/….A 68-a carte 

TPA la nivel online.  

 

 

Predică la pomenirea Sfântului Proroc 

Ilie Tesviteanul [20 iulie 2012] 

http://j.mp/MHMs3m . Viața și persoana 

Sfântului Proroc Ilie.  

 

 

Predică la Duminica a 7-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/Ny1T0r . Despre lupta cu 

viciile și virtuțile ortodoxe.  

 

 

Sermon on the 6th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/NKxhr6 . About 

work and patience.  

 

 

Predică la Duminica a 6-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/S20Cjz . Despre muncă și 

răbdare. Adică despre învierea interioară prin 

virtuți.  
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Sermon on the 5th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/PorEEg . The 

satanization as ingratitude. Disease that infests 

postmodernity.  

 

 

Predică la Duminica a 5-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/LRr6PL . 

Între îndumnezeire și demonizare. Alegi 

ce vrei să fii pentru veșnicie.  

 

 

Sermon on the 4th Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/O2Yzvm . The 

faith that heals through love.  

 

 

Predică la Duminica a 4-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/LQA9Bm . Credința e 

încredere în Cel care ne vindecă.  

 

 

Predică la Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel (2012) http://j.mp/MWWcYa . Sfinții 

Apostoli: fundamentele credinței și prietenii 

noștri.  

 

 

Sermon on the 3rd Sunday after 

Pentecost [2012] http://j.mp/LGcqnr. The real 

care is the life in faith.  

 

 

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii 

[2012] http://j.mp/KVANxM . Viața cu El e o 

viață impregnată de grija pentru virtute.  

 

 

Sermon on the 2nd Sunday after 

Pentecost (of the Romanian’s Saints) [2012] 

http://j.mp/NvEKyJ . Our Saints: the treasure 

of the whole Church.   
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Predică la Duminica a 2-a după Rusalii 

(a Sfinților români) [2012] 

http://j.mp/KvKl7j . Sfinții românilor sunt 

Sfinții tuturor.  

 

 

Sermon on the First Sunday after 

Pentecost (of All Saints) [2012] 

http://j.mp/KT9Nle . About Saints of God 

which are our enlightenment.  

 

 

Predică la Duminica întâi după Rusalii 

(a Tuturor Sfinților) [2012] 

http://j.mp/Lwhklk . Despre Sfinții lui 

Dumnezeu și nevoia de a-i ști.  

 

 

Predică la praznicul Prea Sfintei Treimi 

[2012] http://j.mp/K1QCr0. Împreună cu 

Dumnezeul iubirii noastre. 

 

 

Homily at the Feast of Pentecost [2012] 

http://j.mp/M5HwHq. Church is the 

communion of the diverse. 

 

 

Predică la praznicul Pogorârii 

Sfântului Duh [2012] http://j.mp/KFViPN. 

Despre cum harul Treimii ne personalizează și 

ne unește totodată. 

 

 

Despre omul Împărăției:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/0

5/29/despre-omul-imparatiei/. A 67-a carte 

TPA la nivel online. 
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Predică la Duminica a 7-a după Paști 

[2012] http://j.mp/JhduMV. Despre greul 

teologiei...și despre cum se obține ea. 

 

 

Sermon at the Feast of the Lord’s 

Ascension [2012] http://j.mp/Ki0Y22. 

Ascension into glory... 

 

 

Predică la praznicul Înălțării Domnului 

[2012] http://j.mp/Lm6tdI. Hristos S-a înălțat 

la ceruri...pentru ca să ne bucure cu slava Sa. 

 

 

Predică la praznicul Sfinților Împărați 

Constantin și Elena [21 mai 2012] 

http://j.mp/LquXJi. Despre asumarea publică 

a credinței noastre 

 

 

Sermon on the 6th Sunday after Easter 

[2012] http://j.mp/JlUBO0. The sight with the 

eyes of the heart. 

 

 

Predică la Duminica a 6-a după Paști 

[2012] http://j.mp/IYuw3y. Despre 

vindecarea de neștiință. Pentru că orbirea 

minții e opera păcatului.  

 

 

Sermon on the 5th Sunday after Easter 

[2012] http://j.mp/KX0Y5c. The change in 

which you stay... 

 

 

Predică la Duminica a 5-a după Paști 

[2012] http://j.mp/KMhmpK. Receptivitatea 

pentru credință...și întâlnirile convertitoare. 
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Sermon on the 4th Sunday after Easter 

[2012] http://j.mp/JK7PSY. Pleading for 

communion and gratitude. 

 

 

Predică la Duminica a 4-a după Paști 

[2012] http://j.mp/Ik1QWc. Între facerea de 

bine colosală și nerecunoștința abjectă. 

 

 

Predică la 7 ani de la adormirea 

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu 

http://j.mp/KlTdp7. Despre prezența sa 

duhovnicească continuă. 

 

 

Sermon on the 3rd Sunday after Easter 

[2012] http://j.mp/IbFGjK. About the living 

zeal of faith. 

 

 

Predică la Duminica a 3-a după Paști 

[2012] http://j.mp/HZULF5. Pentru că 

oamenii pot deveni miruri ale Stăpânului... 

 

 

Predică la Duminica a 2-a după Paști 

[2012] http://j.mp/Jd6MuB. Încredințarea cea 

plină de bucurie dumnezeiască. 

 

 

Sermon on the Spring of Healing 

[2012] http://j.mp/I5aAO0. Spring of joy and 

holiness. 

 

 

Predică la Izvorul tămăduirii [2012] 

http://j.mp/IDfzkM. Despre pacea și bucuriile 

Bisericii. 

 

 

Sermon on the Too-Glorious Feast of 

Lord’s Resurrection [2012]  
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http://j.mp/HERrDI. Christ is risen! 

Many years to all and more peace! 

 

 

Predicile din Săptămâna Mare: 

http://tinyurl.com/cka43ub. La mulți ani 

tuturor! A 66-a carte TAP la nivel online
4
... 

 

 

Predică la Praznicul preaslăvit al 

Învierii Domnului [2012] 

http://j.mp/HwGMaB. Hristos a înviat!...și ne-

a umplut de bucurie negrăită... 

 

 

Predică la Sfânta și Marea zi de 

Sâmbătă [2012] http://j.mp/HCjvrF. Prohodul 

Domnului și Pogorârea Sa la Iad. 

 

 

Predică la Sfânta și Marea zi de Vineri 

[2012] http://j.mp/HCjowm. Patimile 

Domnului...și Denia celor 12 Evanghelii. 

 

 

Predică la Sfânta și Marea zi de Joi 

[2012] http://j.mp/IylCg5. De la spălarea 

picioarelor la vânzarea Domnului de către 

Iuda. 

 

 

Predică la Sfânta și Marea zi de 

Miercuri [2012] http://j.mp/HpvLYH. 

Simțirea dumnezeirii Lui...și ploile de lacrimi. 

 

 

Predică la Sfânta și Marea zi de Marți 

[2012] http://j.mp/IisNYq. Ce fel de fecioare 

au ulei...și cine îl aprinde în candelele 

noastre? 

 

                                           
4
 Editată online în data de 13 aprilie 2012...în Vinerea Mare.  
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Predică la Sfânta și Marea zi de Luni 

[2012] http://j.mp/HCXvHt.  

Despre preafrumosul Iosif și smochinul 

cel blestemat. 

 

 

Sermon on Sunday of the Entrance of 

the Lord in Jerusalem [2012] 

http://j.mp/Hi42gW. Waiting and feeling His 

Passion and His Resurrection. 

 

 

Predică la Duminica Intrării Domnului 

în Ierusalim [2012] http://j.mp/HWuJBD. Cu 

o bucurie tristă, îndurerată... 

 

 

Sermon on the 5th Sunday of Great Lent 

[2012] http://t.co/ngedfe0E. About intensity 

of love. 

 

 

Predică la Duminica a 5-a din Postul 

Mare [2012] http://t.co/jURzhaSz. Despre 

recuperarea personală a Ortodoxiei. 

 

 

Sermon on the 4th Sunday of Great Lent 

[2012] http://t.co/FK3KCaQL. The Beatitudes 

are the interior content of the Orthodox life. 

 

 

Predică la Duminica a 4-a din Postul 

Mare [2012] http://t.co/0UsokJ44. Despre 

bucuria cu rădăcini reale...și Fericirile
5
 din 

viața noastră. 

 

 

                                           
5
 E vorba despre cele 9 fericiri evanghelice de la Sfântul Matei.  
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http://t.co/Y6qWOAob
http://t.co/GRQ4mhmx
http://t.co/QpCvUlgg
http://t.co/ngedfe0E
http://t.co/jURzhaSz
http://t.co/FK3KCaQL
http://t.co/0UsokJ44


Sermon on the 3rd Sunday of Great 

Lent [2012] http://t.co/UYTEMjgD. About the 

joy of cross or the living of faith. 

 

 

Predică la Duminica a 3-a din Postul 

Mare [2012] http://t.co/knzQznog. Despre 

paradoxala bucurie a Crucii și teologia 

experimentală. 

 

 

Sermon on the 2nd Sunday of Great 

Lent [2012] j.mp/yWjwWh. About the 

uncreated grace and the feeling of it. 

 

 

Predică la Duminica a 2-a din Postul 

Mare [2012] j.mp/xRPYZI. Despre ritmul 

propriu, intrarea prin acoperiș și vederea Lui. 

 

 

Sermon on the Sunday of Orthodoxy 

[2012] j.mp/yWFMio. About our future 

present. 

 

 

Predică la Duminica Ortodoxiei [2012] 

j.mp/yzU9Ll. A fi ortodox înseamnă a fi om 

normal, întreg, responsabil față de toți. 

 

 

Sermon on Sunday of Adam’s Expulsion 

from Paradise [2012] j.mp/wnq5oD. About 

the spiritual joy of the fast. 

 

 

Predică la Duminica Izgonirii lui Adam 

din Rai [2012] j.mp/AkJsil. Despre post ca 

bucurie cotidiană. 

 

 

Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri 

vazute de-aproape http://j.mp/wDOlFt. Pentru 
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http://t.co/UYTEMjgD
http://t.co/knzQznog
http://t.co/JSKpFWv9
http://t.co/fpMSULSw
http://t.co/JuDF6dMA
http://t.co/hwmJtYUq
http://t.co/MBiiItg7
http://t.co/FK1BOY0u
http://t.co/eOnJ2pxE


că de-aproape lucrurile se văd mult mai 

lucid... 

 

 

Sermon on Sunday of Fearsome 

Judgment [2012] j.mp/zujjVe. God will show 

us how we are at His judgment. 

 

 

Predică la Duminica Înfricoșătoarei 

Judecăți [2012] j.mp/zxCffJ. Palma 

milostivirii divine e amintirea Judecății Sale. 

 

 

Sermon on the 34th Sunday after 

Pentecost [2012] bit.ly/Av68GI. The sadness 

is not the state of Orthodoxy but happiness. 

 

 

Predică la Duminica a 34-a după 

Rusalii [2012] bit.ly/AiSF2C. Despre 

trinomul teologic: desfrânare, iertare, 

îndreptare. 

 

 

Sermon on the 33rd Sunday after 

Pentecost [2012] bit.ly/xwlRSD. For a 

correct the view of self. 

 

 

Predică la Duminica a 33-a după 

Rusalii [2012] bit.ly/yJ8Gtx. Coborâți din 

trenul părerii de sine! 

 

 

Predică la Întâmpinarea Domnului 

[2012] j.mp/y9UALM. Întâmpinarea e 

îmbrățișare cu dor a celui iubit. 

 

 

Predică la 30 ianuarie 2012. Despre 

teologie ca despre viața noastră 

bit.ly/Av0YHF.  
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http://t.co/Z2P4K0Vh
http://t.co/OyH0W4Nv
http://t.co/TphzNwvz
http://t.co/o0GBCFQZ
http://t.co/9Lkm6PKs
http://t.co/y4e0mRHX
http://t.co/bnXnWMsQ
http://t.co/RneITLWS


 

 

Teologia vederii lui Dumnezeu [audio] 

bit.ly/wxIxzp. A doua carte audio TPA pe 

2012. 26 file, 505 Mb. 

 

 

Sermon on the 17th Sunday after 

Pentecost [2012] bit.ly/ycBTZv. The healing 

by unloved is made through faith. 

 

 

Predică la Duminica a 17-a după 

Rusalii [2012] bit.ly/yR21GF. Țipătul solidar 

e țipătul dragostei. 

 

 

Predică la Duminica a 32-a după 

Rusalii [2012] bit.ly/xz8VCq. Convertirea 

reală e o schimbare în forță a vieții noastre. 

 

 

Sermon on the 32nd Sunday after 

Pentecost [2012] bit.ly/whc6Sg. Zacchaeus: 

the paradigm of the reconciliation with 

ourselves. 

 

Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) 

bit.ly/xpgJFu. Al 64-lea volum TPA...și 

primul pe 2012. 

 

 

Sermon on the 29th Sunday after 

Pentecost [2012] bit.ly/AgSH2K. The 

gratitude as recognition of God's mercy. 

 

 

Predică la Duminica a 29-a după 

Rusalii [2012] bit.ly/ywBt69. Recunoștința e 

să-l vezi în tine pe cel ce te-a marcat cu 

prezența lui. 
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http://t.co/FeNWAEBC
http://t.co/Ks3wwN1F
http://t.co/X0L40EcI
http://t.co/Jb615ozr
http://t.co/qOpLqDL9
http://t.co/jLtc0g9o
http://t.co/m0VAzkSu
http://t.co/C6PGvlHK


Predică la Duminica după Botezul 

Domnului [2012] bit.ly/wY3pE6. Pocăința 

reală ne umple de bucurie duhovnicească. 

 

 

Predică la soborul Sfântului Ioan 

Botezătorul (7 ianuarie 2012) bit.ly/zmpWtw. 

Despre ce ne spun tăcerile Sfinților din 

Icoane. 

 

 

Vederea lui Dumnezeu în teologia 

Sfântului Simeon Noul Teolog [audio] 

bit.ly/wrWZM4. Prima carte TPA în format 

audio. Sunt 17 file. 

 

 

Sermon on the Baptism of Christ [2012] 

bit.ly/xIZMlN. We drink from the water of 

eternal life... 

 

 

Predică la Botezul Domnului [2012] 

bit.ly/zIGP0s. Apa lui Dumnezeu e plină de 

slava Sa. 

 

 

Sermon on Sunday before the Baptism 

of the Lord [2012] bit.ly/siZWKt. Happy New 

Year and spiritual joy! 

 

 

Predică la Duminica dinaintea 

Botezului Domnului [2012]
6
 bit.ly/uqZK6b. 

La mulți ani tuturor! Un an 2012 cu multă 

atenție și pace! 

 

 

Dacă cineva ne citește zilnic înseamnă 

că ne e prieten...chiar dacă nu ne place. Vă 

                                           
6
 Prima predică pe 2012.  
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http://t.co/hOO3RSMZ
http://t.co/7Dx4bLn5
http://t.co/gJxxKRbV
http://t.co/CibUU04G
http://t.co/EPCVBbRy
http://t.co/KpkHjygw
http://t.co/AsXIljoM


mulțumesc tuturor și...să aveți parte de ani 

lini! 

 

 

Vă mulțumesc tuturor! Asta înseamnă 

că le mulțumesc tuturor celor care ne 

citesc...indiferent dacă ne plac sau nu. 

 

 

Și cel mai important e să îți asumi 

crezurile. Crezurile, dacă sunt una cu tine, 

înseamnă că împarți și altora din viața ta. 

 

 

În 2011 am comunicat și mai direct prin 

cărțile noastre la nivel online. Mi-am pus 

sufletul în ochii tuturor. Asta înseamnă 

prezență. 

 

 

Siguranța ca formă de prietenie. 

Prietenia ca autenticitate. Viața ca un mod de 

a relaționa decent. 

 

 

Sermon on the Birth after the Flesh of 

the Lord God and Our Savior Jesus Christ 

[December 25, 2011] bit.ly/rquX5Q. Rejoice 

into God! 

 

 

Predică la Nașterea Domnului [2011] 

bit.ly/w2MidQ. Hristos S-a născut! Bucurați-

vă întru Domnul pururea! 

 

 

Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, 

Opere complete (vol. 9) bit.ly/rpqezB. 

Corespondență...al 63-lea volum TPA 

downloadabil
7
. 

 

                                           
7
 Ultima carte publicată la nivel online în 2011.  
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http://t.co/fFoiBATF
http://t.co/6Lvc3mGm
http://t.co/d2LWgPAB


 

Sermon on Sunday Before of the Lord’s 

Birth [2011] j.mp/uIxqkN. Christ is our joy. 

 

 

Predică la Duminica dinaintea Nașterii 

Domnului [2011] bit.ly/rCSyla. Bucuria 

noastră e Fiul lui Dumnezeu întrupat. 

 

 

Sermon on the 28th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/t4WtSd. About 

communion as happy effort. 

 

 

Predică la Duminica a 28-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/utjPrD. Bucuria chemării 

la Cina Împărăției lui Dumnezeu. 

 

 

Teologie pentru azi [2006-2011] 

http://bit.ly/u7TdIt. În favoarea cititorului
8
... 

 

 

Homily to the Remembrance of Saint 

Nicholas, Archbishop of Myra [December 6, 

2011] j.mp/sGHTOR. About one who 

conquers our hearts. 

 

 

Predică la pomenirea Sfântului Ierarh 

Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei [6 

decembrie 2011] bit.ly/v1C2s7. Despre 

bunătatea lui
9
. 

 

 

                                           
8
 Articol la împlinirea a 5 ani a platformei Teologie pentru azi: 9. 

198 articole, 24 pagini auxilare, 62 de cărți însumând 14. 124 de 

pagini editate.  
9
 Am împlinit 60 de luni de creație online pe platforma Teologie 

pentru azi.  
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http://t.co/0rdYvTN0
http://t.co/JYQxbod5
http://t.co/GyVBT60o
http://t.co/tOt0E3Mz
http://t.co/jMBvvfzq
http://t.co/DxsN8hgr
http://t.co/qsyaeIqB


Ziua națională a României 

bit.ly/tqjK26. Naționalismul e o știință vastă 

pentru conștiințe alese. 

 

 

Sermon on the 27th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/rYDnOA. About the 

true healing. 

 

 

Predică la Duminica a 27-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/tnnbYA. Esența 

sărbătorii e bucuria de altul și binele făcut din 

inimă. 

 

 

Studii de poezie pașoptistă [2011] 

bit.ly/tdFzeX. A 62-a carte TPA la nivel 

online. Cartea Dr. Gianina Maria-Cristina 

Picioruș. 

 

 

Homily at the Remembrance of Saint 

Apostle Andrew [November 30, 2011] 

bit.ly/vEMG9H. Saints are friends of all 

humankind! 

 

 

Predică la pomenirea Sfântului Apostol 

Andrei [30 noiembrie 2011] bit.ly/rzpkjQ. 

Identitatea dintre adevăr, bucurie și 

comuniune. 

 

 

Predică la Duminica a 30-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/vU2Rgi. Sfințenia dă 

exemple de viață și de înțelegere... 

 

 

Sermon on the 30th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/u5bkWB. Between 

legalism and relation. 
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http://t.co/fbIlw04c
http://t.co/GxZhMFk8
http://t.co/CQLpdbVG
http://t.co/dxCLg4ox
http://t.co/mRYvzaGm
http://t.co/j67nIEZ9
http://t.co/0cddLLS0
http://t.co/kymXKEqw


 

Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) 

bit.ly/s7wARS. A 61-a carte TPA la nivel 

online! 

 

 

Sermon at the Entrance in Church of 

Lord’s Mother [November 21, 2011] 

bit.ly/tBonRF. We, each of us, have our role 

in history. 

 

 

Predică la Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului [21 noiembrie 2011] bit.ly/rNyrLV. 

Intrarea care te face biserică a lui Dumnezeu. 

 

 

Sermon on the 26th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/vaxM0A. God wants 

us to wake up from the sleep of matter.  

 

 

Predică la Duminica a 26-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/vYQGnB. Despre 

sfințenia închipuită...la început de post... 

 

 

Sermon on the 25th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/vekgbl. About the 

remotest which becomes our neighbor. 

 

 

Predică la Duminica a 25-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/vihbA8. Despre 

departele și aproapele nostru... 

 

 

Homily at the Synaxis of Holy 

Archangels Michael and Gabriel and of All 

the Heavenly Powers [November 8, 2011] 

j.mp/uPPefh. 
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http://t.co/imDIxHvO
http://t.co/6MqPbYnu
http://t.co/2zKFnWY5
http://t.co/m7g3Zz8A
http://t.co/dzQgSJzA
http://t.co/eeVJo1WP
http://t.co/Gqawgo0o
http://t.co/WDnrKZzk


Predică la Soborul Sfinților Arhangheli 

Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești 

[8 noiembrie 2011]:  

teologiepentruazi.ro/2011/11/07/pre… 

 

 

Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) 

bit.ly/sbTb30. A 60-a carte TPA la nivel 

online. 

 

 

Sermon on the 24th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/ugNDwl. About the 

touches of the grace in our lives. 

 

 

Predică la Duminica a 24-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/vfZ9tD. Despre cum 

oamenii se ating, în mod real, de Dumnezeu. 

 

 

Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) 

bit.ly/uTCUU4. A 59-a carte online TPA. 

 

 

Canonizarea Sfântului Ierarh Simion 

Ștefan [30 octombrie 2011] bit.ly/rxA0B0. 

Teologia cere atenție față de carte și de viață. 

 

 

Canonizarea Sfântului Ierarh Andrei 

Șaguna [29 octombrie 2011] bit.ly/vb38gP. 

Sfinții românilor sunt Sfinții întregii Biserici. 

 

Predică la Duminica a 22-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/sYRsI0. Libertatea ca 

alegere pentru veșnicie. 

 

 

Sermon on the 22nd Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/uO7z33. Freedom that 

saves us. 
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http://t.co/jLTFtpaq
http://t.co/eZbyf5gS
http://t.co/RMbdJo2U
http://t.co/PEnToNuG
http://t.co/uf6m9Adn
http://t.co/6y7q2Kmn
http://t.co/FIkEFl8o
http://t.co/JiuifN09
http://t.co/13qvSA8d


 

Homily to the Two Saints Demetrius [26 

and 27, October 2011] bit.ly/teYvGP. The joy 

of communion with the Saints of God. 

 

 

Predică la cei doi Sfinți Dimitrie [26-27 

octombrie 2011] bit.ly/rdf1zd. Praznicul e 

bucurie de la Dumnezeu. 

 

 

Predică la Duminica a 23-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/nmUWyV. O imagine 

mai mult decât actuală a Bisericii și a fiecărui 

credincios. 

 

 

Sermon on Sunday the 23rd after 

Pentecost [2011] bit.ly/nEu71J. Our healing 

of the demonization of passions. 

 

 

Sermon on the 21st Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/ruBusu. About 

gestures of conscience. 

 

 

Predică la duminica a 21-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/oZ5TLp. Despre 

gesturile conștiinței și ale inimii noastre. 

 

 

Predică la pomenirea Sfintei, Maicii 

noaste, Parascheva [14 octombrie 2011] 

bit.ly/qafLfQ. Lecția unei tinereți sfinte. 

 

 

Sermon on the Remembrance of Saint, 

our Mother, Paraskeva [October 14, 2011] 

bit.ly/pq53qE. Joy is communion. 
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http://t.co/9KRLG44i
http://t.co/7KGFTJRY
http://t.co/STy6RF5t
http://t.co/tMnTC9Wm
http://t.co/sDO5Hjmr
http://t.co/J8gP6Jyo
http://t.co/0b3Tmlaf
http://t.co/vXwVvsXG


Predică la Duminica a 20-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/qxknbl. Ortodoxia: calea 

sfințeniei cotidiene. 

 

 

Sermon on the 20th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/q2VZl7. The greatest 

miracle is to see your sin and to weep for it! 

 

 

Predică la Duminica a 19-a după 

Rusalii [2011] http://bit.ly/pe9J6j. Asumarea 

vieții divino-umane a Bisericii înseamnă a fi 

om deplin. 

 

 

Sermon on the 19th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/n5THiG. God’s lesson 

for us is a divine-human life. 

 

 

Biblioteca online a Prof. Dr. Florentin 

Ovidiu Smărăndache bit.ly/ri5UG0. Un om al 

creației polivalente și al generozității online. 

 

 

Predică la Duminica a 18-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/p5d8EY. Despre vocația 

fiecăruia dintre noi și urmarea ei. 

 

 

Sermon on the 18th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/nERryM. About the 

life as a gospel. 

 

 

Predică la Duminica după Înălțarea 

Sfintei Cruci [2011] http://bit.ly/qX8wz1. 

Viața mistică și liturgică a Bisericii e viața 

noastră. 
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http://t.co/o00Alk9t
http://t.co/wjQygGtQ
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http://t.co/JxOZONOI
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http://t.co/bKxQcgag
http://t.co/DIailx7Q


Sermon on the Sunday after the 

Exaltation of the Holy Cross [2011] 

bit.ly/pTuiei. The agenda of Church is the 

holy life in Christ. 

 

 

Predică la Înălțarea Sfintei Cruci [14 

septembrie 2011] bit.ly/rtccqH. Crucea e 

bucuria lui Dumnezeu față de noi și a noastră 

de El. 

 

Sermon on the Exaltation of the Holy 

Cross [September 14, 2011] bit.ly/oQ6IQ8. 

The happiness of the Cross is an ascetic life. 

 

 

Predică la Duminica dinaintea Înălțării 

Sfintei Cruci [2011] bit.ly/pyxgjW. Despre 

cum nevoința ne coboară în slava lui 

Dumnezeu. 

 

 

Sermon on Sunday before the Exaltation 

of the Holy Cross [2011] bit.ly/nxldDY. The 

Lord’s Cross brought joy to everyone. 

 

 

Sermon on the Nativity of Lord’s 

Mother [September 8, 2011] bit.ly/qMA3cT. 

The happiness of the world starts today. 

 

 

Predică la Nașterea Maicii Domnului 

[8 septembrie 2011] bit.ly/qzn9mN. Începutul 

bucuriei celei de obște/ a întregii lumi. 

 

 

Sermon on the 12th Sunday after 

Pentecost [2011] bit.ly/pzOvC8. We need a 

life with God and not of the things made 

without Him. 
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http://t.co/diu6wjM
http://t.co/Ky0Fomd
http://t.co/hOrrgDp
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Predică la Duminica a 12-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/rbq2lI. Nu e nevoie doar 

de o faptă...ci de o viață cu Dumnezeu!
10

 

 

 

Predică la Duminica a 11-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/oSdluh. Examenul milei 

și al iertării ne arată adevărata inimă. 

 

 

Predică la Duminica a 10-a după 

Rusalii [2011] bit.ly/qVazCx. Despre munții 

nesimțirii și ai indiferenței pe care îi putem 

dărâma. 

 

 

Pelerinaj și experiență bit.ly/qEtHnW. 

Interviul din data de 17 august 2011 cu Prof. 

Otilia Kloos. 

 

 

Magnalia Dei a publicitat TPA 

http://t.co/rYsrtwD. Despre un prieten ortodox 

american, care învață faptul de a fi și român: 

Andrei. 

 

 

Sfântul Nicolae Cabasila, Predică la 

Adormirea Maicii Domnului [2011] 

http://bit.ly/ohaieV. Predica noastră pentru 15 

august 2011. 

 

 

Predică la Duminica a 9-a după Rusalii 

(2011) http://bit.ly/pL4rIC. Domnul ne dă să 

trecem pe deasupra mării păcatelor și a 

grijilor. 

 

 

Evanghelia după Matei 

http://bit.ly/qmFHOc. Al 58-lea volum TPA 

                                           
10

 La împlinirea a 6 ani de la hirotonia întru diacon.  
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editat online. Traducere din limba greacă 

veche. 

 

 

Despre convertire, multilingvism, 

bucuria dialogului http://bit.ly/piI7nv. 

Interviul cu Prof. Dr. Keith Andrew Massey, 

din 10 august 2011. 

 

 

Predică la Duminica a 8-a după Rusalii 

[2011] http://bit.ly/nD2cD5. Împlinirea vieții 

noastre e trăirea întru slava Sa. 

 

 

Sfântul Ioan Damaschin, Predică la 

Schimbarea la față a Domnului 

http://bit.ly/prySpR. Hristos Și-a arătat slava 

Sa veșnică prin trupul Său. 

 

 

Twitter pentru azi (vol. 3) 

http://bit.ly/ri6lAa. Al 57-lea volum din 

Biblioteca online a platformei Teologie pentru 

azi. Un post
11

 frumos! 

 

 

 

Cartea se citește începând de aici! 

  

                                           
11

 E 31 iulie 2011...și începe Postul Adormirii Maicii Domnului. 

Tot astăzi împlinim 56 de luni de creație online.  
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